
•
• a a
a

lHBeja
ai RIJA

Instituto Politécnico de Beja
Rua Pedro Soares S/N

Campus do IPReja, Apartado 6155
7800295 Beja 1 PORTUGAL

Tal ÷351 284 314 400 1 Pau +351 284 314 401
E-mau: geral@upbejapt

NIF: 680 038 671

www.ipbeja.pt

DESPACHO N.2 31/PIPB/2021 — Atividades letivas 2 semestre

PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

DATA: 30/03/2021

No exercício de competência própria, em tempo e pela forma legal e estatutária
devida, e considerando:

a) O disposto na Lei n.2 62/2007, de 10 de setembro, diploma que define o
Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior fRJIES).

b) O disposto no n. 1 do artigo 66.2 dos Estatutos do Instituto Politécnico de Beja,
homologados por Despacho de Sua Excelência, o Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, em 20 de agosto de 200$, e publicados no Jornal
Oficial, o Diário da República, 2. Série, n.2 169, de 2 de setembro de 2008.

c) O teor da Recomendação às Instituições Científicas e de Ensino Superior no
Contexto das Medidas Extraordinárias do Estado de Emergência, do Gabinete
do Ministro da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, em 11 de março de 2021.

Atendendo à necessidade de garantir previsibilidade e o mais normal possível
funcionamento das atividades académicas.

Conforme plano de desconfinamento apresentado pelo Governo em 11 de março, a
partir de 19 de abril prevê-se o regresso ao ensino presencial, desde que as medidas
em vigor nessa altura e a situação epidemiológica o permitam.

Tendo em consideração que a evolução da situação é muito dinâmica e com um nível
de imprevisibilidade acentuado, poderão, se necessário, verificar-se atualizações em
função das recomendações e medidas das entidades oficiais e da avaliação que em
cada momento for feita da adequação das indicações agora comunicadas.
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